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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 

Datum:  11. 10. 2018 

 

Přítomni:  Mgr. Petr Blažek, zástupce zákonných zástupců 

Ing. Jakub Dobosz, zástupce zřizovatele  

Mgr. Martin Gelnar, zástupce pedagogických pracovníků 

   Mgr. Petra Koneszová, zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy (ŘŠ) 

Ing. Eva Šillerová, zástupce zřizovatele 

   Mgr. Vendula Švarcová, zástupce zákonných zástupců 

Nepřítomen:  - - -  

 

1. Zahájení  

 Ředitel školy přivítal členy školské rady na stávajícím jednání. 

 

2.  Projednání obsahu Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2017/2018 a jeho schválení. 

 Členové školské rady připomínkovali návrh výroční zprávy. Ředitel školy provede úpravy 

zprávy a předá školské radě ke schválení.  

 

3. Informace ředitele školy o činnosti školy a průběhu školního roku 2018/2019. 

Ředitel školy: 

- představil školské radě nové členy pedagogického sboru, 

- informoval členy ŠR o rekonstrukci a modernizaci jazykových učeben, 

- informoval o rozšířené nabídce lyžařských kurzů pro školní rok 2018/2019: 2 pobytové 

kurzy pro žáky I. stupně, 1 výjezdový kurz pro žáky I. stupně a 1 pobytový kurz pro žáky II. 

stupně, 

- seznámil ŠR s kontrolní činností, která proběhla v měsíci září na škole (audit                                         

z Ministerstva financí a Veřejnosprávní kontrola z Magistrátu města Havířov), 

- informoval o zahájení výuky plavání v měsíci říjnu z důvodu oprav v prostorách bazénu 

způsobené havárií, 

-  uvedl, že od 1. listopadu 2018 budou v provozu nové webové stránky školy. 
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4. Termín dalšího jednání 

a) Termín dalšího jednání svolá dle Jednacího řádu ŠR předsedkyně ŠR. 

 

5. Usnesení a úkoly 

1. ŘŠ rozešle e-mailem členům školské rady Výroční zprávu o činnosti školy za rok 

2017/2018 s úpravami ke schválení. 

2. Členové školské rady schválili obsah Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2017/2018. 

 

 

Schváleno (6 PRO; 0 PROTI  ) 

Datum:  4. 11. 2018 

 

Zapsala: Mgr. Petra Koneszová 

 

Ověřil/a: členové ŠR (zasláno emailem) 

 


